
Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd 
 

Datum:  2016-11-15 

 

Tid:  8.15 – 11.00    

 

Lokal:  C 430 

 

Närvarande  Ann-Sofie Axelsson 

  Marika Eriksson 

  Anders Frenander, ärende 5 

  Thomas Johansson 

  Lill Langelotz 

  Claes Lennartsson 

  Marcus Lindström 

  Margareta Ljungqvist 

  Christina Player Pellby, sekr 

  Helen Rosenberg 

  Håkan Sundell 

  Tobias Svensson 

  Cecilia Sönströd 

  Lena Tyrén 

   

 

 

1. Lägesbeskrivning 

 

 Föredragande: Alla 

 Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 

 Typ av ärende: Samverkan internt 

 Tidsåtgång:15 min 

 Metod: Vi går laget runt och bidrar till en kort avstämning vad gäller läget vid 

respektive sektion och akademin som helhet. 

 

Beslut om tilldelning av rektorsmedel för pedagogiskt utvecklingsarbete är klart och tre 

ansökningar har blivit beviljade. Lönerevision och budgetdialog pågår. På nästa LR- möte 

kommer Thomas att presentera kalender för 2017.  

 

Kommunikatören har påbörjat arbetet med studentrekrytering ht-17. 

 

Nationellt MIK-konvent som vi arrangerade förra veckan gick mycket bra. Skolverket, UR 

med flera deltog. 

 

Flera praktikanter (nyanlända) finns nu på akademin. 

 

Arbete med sektionernas handlingsplaner och verksamhetsberättelser pågår. Inplaceringstest 

är utsänt till sektionscheferna för feedback. Rekryteringsarbete pågår på flera sektioner. 

 



2. Minnesanteckningar från rektors ledningsråd 

 

 Föredragande: Claes Lennartsson 

 Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 

 Typ av ärende: Information 

 Tidsåtgång:10 min 

 Metod: 

 Underlag: Minnesanteckningar från rektors ledningsråd finns i underlagsmappen för 

dagens möte. 

 

Inga anteckningar fanns att behandla. 

 

3. Representanter till GFI A3 

 

 Föredragande: Claes Lennartsson 

 Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion  

 Typ av ärende: Internationalisering 

 Tidsåtgång: 30 min 

 Metod:  

 Underlag: PP-presentation ”GFI A3 och avtalsarbete” från LR-möte 161025 samt 

dokumentet ”Underlag GFI A3 LR-möte 161115”. 

 

Följande representanter föreslås 

Elena Maceviciute: Professor, representant för forskarutbildningarna och forskning 

Katarina Michnik: Doktorand, programansvarig, representant för grundutbildning 

bibliotekarieprogrammet 

Agneta Welin Mod: Adjunkt med strategiskt internationaliseringsuppdrag, representant för 

grundutbildningar LU+FÖ  

Nina Emilsson: Adjunkt, representant för Invandrarakademin 

Peter Rittgen: Professor, representant för avancerad utbildning och forskning, sektionen för 

informationsteknologi 

Ramon Garrote: Lektor, representant för PUF 

 

LR beslutar att utse ovanstående personer. Sektionscheferna får i uppdrag att vidtala 

respektive person. Christina informerar Veronica Trépagny. 

 

 

4. Ekonomisk uppföljning per 1610 

 

 Föredragande: Thomas Johansson 

 Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 

 Typ av ärende: 

 Tidsåtgång: 30 min 

 Metod: Redovisning samt frågestund 

 Underlag: Finns i underlagsmappen för dagens möte från och med måndag. 

 

Thomas Johansson redogör för ekonomiskt utfall t o m oktober. Akademin kommer att göra 

50 HST extra under 2017, vilket är inplanerat i utbildningsutbudet.  

 



 

 

5. Uppföljning av verksamhetsplan för Centrum för kulturpolitisk forskning  

 Föredragande: Anders Frenander 

 Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 

 Typ av ärende: Samverkan internt 

 Tidsåtgång: 60 min 

 Metod: Presentation av KPC:s verksamhet och uppföljning av VP för 2016-2018 

 Underlag: KPC_ VP2016-2018 

 

Anders Frenander beskriver hur KPC (Centrum för kulturpolitisk forskning) etablerades 1997. 

Att stödja, initiera och driva forskning kring kulturpolitiska frågor var ett av uppdragen. Efter 

en tid av verksamhet på sparlåga står KPC nu inför en nystart med delvis förändrad 

verksamhetsinriktning. Verksamheten ska koncentreras till fokusområdena basforskning, 

uppdragsforskning samt fördjupad samverkan med interna och externa partners. Centrums 

strategiska idé är att utgöra den samlande och pådrivande kraften i Sverige för 

kunskapsutvecklingen i kulturpolitiskt relevanta frågor. 

 

Anders informerar om planerade aktiviteter inom fokusområdena.  Man ska bland annat 

arrangera en nationell konferens, i maj 2017, inom ramen för fokusområdet samverkan. 

Konferens-inriktningen grundar sig på forskning på fältet men vänder sig brett till alla. 

Konferensen vill skapa en dialog mellan forskning och praktik.  

 

Ett nätverk av externa partners inom samhällsförvaltningens alla nivåer och relevant 

näringsliv ska bildas. En rådgivande referensgrupp ska också knytas till KPC under 2017.  

 

6. Dokumentation och information om uppdrag inom sektionerna 

 

 Föredragande: Helen Rosenberg 

 Placering i beslutsprocessen: Uppföljning från LR 160906 

 Typ av ärende: Personalärende 

 Tidsåtgång: 15 min 

 Metod: 

 Underlag: Rutin för webbuppdatering om interna uppdrag vid A3 

 

Helen Rosenberg föreslår att när nya uppdrag fördelas, sänds en kopia på beslutet till henne 

samtidigt som det sänds till diariet. 

 

LR ställer sig bakom förslaget. 

 

7. Övriga frågor 

 

 Föredragande: Claes Lennartsson 

 Tidsåtgång:15 min 

 

Aktiviteter med anledning av omvärldssituationen 

Claes Lennartsson lyfter frågan kring att HB bör initiera aktiviteter med anledning av den 

omvärldssituation som råder (utgången av USA-valet, utvecklingen i Europa, utveckling i 

Ryssland etc). Kanske öppna föreläsningar? Panelsamtal? 



LR ställer sig positiva och ser värdet av att högskolan tar initiativ till offentliga samtal. LR är 

överens om att detta bör ske i samverkan med Studentkåren, kanske även med andra aktörer. 

LR anser att det är viktigt att högskolan agerar relativt snabbt. Det utesluter inte att man även 

arbetar med aktiviteter som har längre planeringstid. Där kan HB ta initiativ att bilda en 

arbetsgrupp med representanter från kommuner, organisationer etc.  

 

LR ser de högskoleövergripande personaldagarna i december som ett bra forum för en 

aktivitet av det här slaget.  

 

LR ger Claes i uppdrag att prata med Ann-Sofie Axelsson så att hon kan föra frågan vidare 

uppåt i organisationen.  

 

8. Utvärdering av mötet 

 

 Föredragande: Claes Lennartsson 

 Tidsåtgång: 5 min 

 

Intressant med KPC-informationen. Lagom tempo på mötet idag. Vi saknar 

studentrepresentanterna.  

 

 

 


